
 

  מטהרת טמאים ומטמאה טהורים

ב  ר רה י ב ן  ו ע ד   ג

ת ַהּתֹוָרה   זֹאת ֻחּקַ

" (במדבר יט, ב). על ֹזאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרהתחילת הפרשה פותחת בפרטי מצוות פרה אדומה, ועליה כותבת התורה "
  משמעות מילים אלה כותב רש"י (שם): 

לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר, מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חקה, גזרה היא 
  .מלפני, אין לך רשות להרהר אחריה

מצוות פרה אדומה נקראת "חוקה". הכוונה היא שזו מצווה שאין אנו מבינים את הטעם שלה, ואף על פי כן עלינו 
 –שטעמה אינו ברור לנו, אף בפרטי המצווה קיימת מעין סתירה פנימית שאינה מובנת לקיימה. מלבד עצם המצווה 

עיקר עניינה של פרה אדומה הוא לטהר את הטמאים. את אפר הפרה האדומה אנו מזים על טמאי המת לטהרם. אך עם 
נטמאים! יוצא  –זאת, בפסוקים המתארים את עניין פרה אדומה אנו מגלים כי האנשים הטהורים המתעסקים איתה 

לטמא או  –מכאן שאפר הפרה האדומה מטהר הוא את הטמאים, ומטמא את הטהורים, ולא ברור, אם כן, מה עניינה 
    לטהר? איך מתיישבת הסתירה הזו? מה עניינה ומהותה?

  המצוות נצחיות בשכל

  שמדבר על הפרדוקס שהזכרנו (כתר שם טוב, שצג): ברצוני שנלמד ביחד קטע מאוד יסודי ויפה המובא בשם הבעש"ט

ששאלוהו תלמידיו על ענין פרה אדומה היכן הוא רומז במצווה זו לבוא מזה לעבודת הש"י תמיד, כמו שלימד הבעש"ט 
זלה"ה שכל המצוות הן נצחיות בשכל, אף שבפועל הן בזמן ובמעשה, בשכל הן תמיד נצחיים, כי התורה היא אלקותו 

צחיות, כמו שאומרים כל תלמידי הבעש"ט ז"ל בשמו שכל התורה צריכה להימצא תמיד בכל זמן בדרך חכמה ואלקותו נ
  ושכל, שיש ללמוד מכל מצווה רמיזתה, ושאלוהו על פרה אדומה שמטהרת טמאים ומטמאה טהורים.

מצוות סוכה. כרגע  –אנחנו מכירים שרוב המצוות הן מצוות זמניות התלויות בזמן או בסיטואציה מסוימת. לדוגמא 
איננו מצווים לשבת בסוכה, ואף אם נשב עכשיו בסוכה לא נקיים את המצווה, כי מצווה זו מחייבת אותנו רק בזמן 
מסוים בשנה. לכל מצווה יש את הזמן והאופן המתאימים כדי לקיים אותה. אך הבעש"ט לימד ש"כל המצוות הן נצחיות 

אנו אמנם מקיימים את המצווה בפועל רק  ;קיימת היא באופן תמידי בשכלבשכל", הנקודה המהותית של המצווה מת

בזמנה המוגדר, אך אופיה המהותי, ההארה והרעיון של המצווה, מתקיים תמיד, ללא קשר למגבלות הזמן. האדם 
  היהודי שרוי תחת כל המצוות תמיד.

שמחייה את היהודי אלה המצוות. כמו  כידוע, תרי"ג מצוות הן כנגד רמ"ח אברים ושס"ה גידים שבגוף האדם, מה
שרמ"ח האברים ושס"ה הגידים נמצאים בקרבנו תמיד, כך גם המצוות נמצאות תמיד, בדיוק כמו שהבעש"ט אומר. 
הרעיון הזה שמביא הבעש"ט הוא רעיון יפה מאוד, ומבינים ממנו שבאמת אי אפשר אחרת, אנחנו מבינים שהמצוות הן 

נו, "כי הם חיינו", זה מה שמחייה אותנו. המצוות קיימות תמיד ולא יכול להיות רגע אחד קריטיות לנו, הן קיומיות ל
   בו המהות של אחת מהמצוות לא קיימת בנו. זו הנחת היסוד של הבעש"ט.

  גבהות האדם לפני המצווה כמטהרת טמאים

ה טהורים", היכן אנחנו על רעיון זה של הבעש"ט שאלו תלמידיו לגבי מצוות פרה אדומה "שמטהרת טמאים ומטמא
יכולים למצוא את הרעיון של מצווה זו בכל זמן ועת? איפה אנחנו מוצאים דבר כזה שמטהר טמאים אבל גם מטמא 

  טהורים כמו בפרה אדומה?

  וכך השיב לתלמידיו הבעש"ט (שם):

 חקתפרשת  התשע"ח ה' תמוזבס"ד  



 

וא מצד הגבהות ושלא זהו ענין הגבהות, שמתחילה אם האדם מתנהג בדרך לא טוב והוא רחוק מהש"י, התחלת תיקונו ה
לשמה... וחס וחלילה יישאר בחיצוניות, והותר לו לאחוז הגבהות והתפארות, ויעשה שלא לשמה ומתוך שלא לשמה יבוא 

  לשמה, ובלשמה צריך להיות זך מכל סיג גבהות, כי אם יתערב בו גבהות יתועב לפני ה'.

האדם כלפי עצמו. בהמשך הקטע כתוב "והגבהות  עניינה של פרה אדומה הוא הגבהות, הגאווה, ההערכה העצמית של
שמפרה ומגדיל דעת האדם", כלומר, השם "פרה" הוא מלשון "לפרות ולרבות", הגבהות והגאווה מגדילות  –נקרא פרה 

את האדם, גורמות לו להסתכל על עצמו בצורה גדולה, ומנגד, לולא הגבהות, האדם מסוגל לראות עצמו בתור כלום 
  ושום דבר.

נה הרוחני של פרה אדומה, שמטהר את הטמאים ומטמא את הטהורים, זוהי הגאווה. הגאווה היא הכוח במציאות עניי
  שמסוגל לטהר טמאים ולטמא טהורים. הבעש"ט ממשיך ומסביר איך הגאווה גורמת לכך (שם):

להש"י בגבהות ושפלות,  וענין הזה הוא אפילו בצדיקים שכבר הם טהורים הוא נוהג תמיד על דרך הנ"ל, שצריך להתקרב
כי קודם שרוצה האדם להתקרב להש"י על ידי איזה מצווה גדולה ותורה או תפילה נמצא שעדיין הוא מרוחק ונקרא לערך 
הקירוב שיתקרב אחר כך על ידי העובדא שעתיד לעשות, נקרא עתה על דרך הכינוי טמא ומרוחק מהש"י, ואי אפשר 

  .להתקרב להש"י אם לא יהיה לו גבהות

האדם שעומד לפני קיום המצווה, כל עוד לא קיים אותה הוא מוגדר באופן רעיוני כטמא ורחוק מה'. אדם למשל, רוצה 
להתפלל בכוונה או ללמוד דף גמרא, כרגע, לפני התפילה או הלימוד, ביחס אליהם הוא טמא. אך לאחר צליחת 

ך היחידה של האדם להצליח במה שהוא רוצה התפילה והלימוד, ייחשב הוא כטהור לגביהם. אומר הבעש"ט שהדר
לעשות, היא על ידי הגבהות. אם ברצוני להתפלל בכוונה, עלי לגשת אל התפילה בגבהות. הבעש"ט ממשיך ומסביר את 

  העצה הזאת (שם):

שות פירוש, דיש קטנות וגדלות בקדושה ולעומת זה בסט"א, דבסט"א קטנות היינו שהיצר הרע אומר לו אתה אינך ראוי לע
  מצווה גדולה ועובדא כזו, ועל כורחך שצריך שיגבה ליבו בדרכי ה'.

לפני קיום המצווה מתקיים סוג של מאבק בין יצר הטוב של האדם לבין יצר הרע. אין זה מאבק לגבי חשיבות או גודל 
 –אחר לגמרי  המצווה, אין כאן ניסיון של יצר הרע לגרום לאדם לחשוב שאין צורך במצווה הזו. מדובר כאן במאבק

היצר הרע בא ואומר לאדם שהוא אינו ראוי לעשות מצווה גדולה  ;השאלה כאן היא לא מהי המצווה, אלא מי אני

כזאת. הוא אינו מתווכח עם האדם על אמיתות התורה, על אמיתות ה', הוא אינו מנסה לגרום לאדם לפקפק בחשיבות 
מי אתה? האם בכלל אתה מתאים לקיום המצווה  –המעשה. היצר הרע מתווכח עם האדם על שאלה מאוד ספציפית 

  ה הזאת? הוא מנסה להקטין את האדם, למנוע ממנו להאמין בעצמו שהוא מתאים לתפקיד הזה של עבודת ה'. הגדול

עלינו לדעת להבחין טוב איפה בדיוק תוקף אותנו יצר הרע. אם נחשוב שכל מה שיצר הרע אומר לנו זה שלא חשוב 
זו בלבד לא תספיק לנו. היא חשובה  בכלל להתפלל, אנו נטרח ונסביר לעצמנו למה כן חשוב להתפלל, אך תשובה
הוא מוריד לנו את ערך עצמינו, גורם  –מאוד, אך היא איננה עונה ליצר הרע. הוא תוקף אותנו במערכה אחרת לגמרי 

לנו לחשוב שאנחנו לא מספיק קרובים לה' יתברך כדי לעבוד אותו, כדי להתפלל בכוונה מלאה. הוא גורם לנו לחשוב 
  גדולה עלינו, היא לא מתאימה לנו. שעבודת ה' הזו היא 

כמענה לעצות אלה של היצר הרע, אומר לנו הבעש"ט שאנו צריכים לבוא אל המצוות מתוך גבהות, להשתמש בגאווה. 
עלינו להגיד לעצמנו שאנחנו מתאימים לעבודת ה' הזו, אנו ראויים לה. לבוא אל המצוות עם הערכה עצמית גבוהה 

ל המגרעות שלנו, אנו בכל זאת מתאימים לעבוד את ה', ללמוד תורה ולהתפלל בכוונה. ולהודיע  לעצמנו שלמרות כ
פה נמצא המאבק, ולכן אנו מוכרחים להשתמש בגבהות, בהערכה עצמית גבוהה. בקרב הזה, דווקא השפלות והענווה 

יתן נוכל לעבוד את הם אלו שמסייעים ליצר הרע, ודווקא הגאווה וההערכה העצמית הם היצר הטוב ואלו המידות שא
  ה' כמו שצריך.

אנו נוטים לחשוב שכדי להילחם ביצר הרע אנחנו צריכים לשכנע  ;הרבה פעמים אנו טועים בזה, מתבלבלים במערכה

את עצמנו כמה העניין הוא חשוב, ומתרכזים בזה ולבסוף נשארים בלי כלום. זה כמו שנסביר חלילה לאדם בלי רגל 
טכ"ל. זה לא רלוונטי, הוא מעולם לא התווכח על השאלה הזאת, הוא פשוט לא נמצא כמה זה חשוב ללכת לסיירת מ

כרגע במצב שמתאים לסיירת מטכ"ל. כך גם פה במאבק מול היצר הרע, הויכוח שלנו מולו צריך להתמקד בשאלה מי 
  אנחנו, ולא בשאלה על עצם גודל הדבר.

בת את הרחוקים, ממש כמו בפרה אדומה. מסכם שם זהו, אם כן, התיאור איך הגבהות מטהרת את הטמאים, מקר
  הבעש"ט: "ואם כן על ידי גבהות זה יטהר ויקרב את עצמו להש"י כשיעשה העובדא של תורה או תפילה או מצווה".



 

  גבהות האדם לאחר המצווה כמטמאה טהורים

שטיהרה את הטמאים,  מכאן ממשיך הבעש"ט לחלק השני של ההקבלה למצוות פרה אדומה, ומסביר איך אותה גבהות
  מטמאה היא את הטהורים:

ואחר כך בעת העובדא שעושה, או אח"כ, צריך להישמר מכל צד גבהות, וישפיל את עצמו לפני הש"י ולפני כל, וזהו 
  קטנות שבקדושה, שלא ידומה לו שהוא גדול מחבירו כשיראה שהם אינם עושים עובדא זו.

ר קיים את המצווה, או אף בעת קיום המצווה ממש, נהפכת הגבהות אחרי שהוא כב –אחרי שהאדם טהור, כלומר 
להיות עצה של היצר הרע, היא כעת מה שיטמא את הטהור. כשהאדם הצליח לקיים את המצווה בכוונה ובאופן שלם 
וטוב, הוא עלול לזהות את עצמו עם המצווה, ולהתגאות על הצלחתו. הפעם, אם יאמר אדם לעצמו כמה הוא גדול 

  ב לה', כמה הוא מתפלל בכוונה, הרי דבר זה "יטמא" אותו, יוריד אותו מהמעלה הטובה שקנה.וקרו

  מי אני?

הינה דבר נפלא וחשוב. על גבי עצה זו ברצוני לשאול שאלה: הבעש"ט  –עצה זו של הבעש"ט, כדבר יסודי ובסיסי 
ים לעבודת ה', לקיום המצוות. אך בסופו מציע לנו לפני המצווה לשאול את עצמנו מי אנחנו, ולהאמין שאנחנו מתאימ

של דבר, לאחר שקיימנו את המצווה, אומר לנו הבעש"ט לברוח מן הגאווה הזאת ולא לזהות את עצמנו כמתאימים עם 
  המצווה הזאת. 

, אנחנו עלולים לצאת קצת מבולבלים ונבוכים, ולא להצליח לענות כמו שצריך על למעשה, מעבודה זו שאומר הבעש"ט
  השאלה "מי אני?", איך אני מזהה את עצמי? האם אני מזהה את עצמי כאדם ששייך למצוות או לא? 

, אם לאדם שרוצה להתפלל בכוונה יש יצר הרע שמוריד אותו ומונע ממנו מלקיים את המצווה, לפי עצתו של הבעש"ט
עליו לשמוח בתפילה ולזהות עצמו כאדם שמתאים ושייך לכך. אך אחרי שהאדם התפלל, אומר הבעש"ט שאל לו 

  לזהות את עצמו בתור אישיות שמתאימה לכך. 

  כאמור, לא ברור מי הוא ה"אני" לפי הבעש"ט. האם אני מתאים וראוי למצוות או לא?

לא בא לענות על השאלה הזאת בכלל. עצה זו של הבעש"ט משתמשת  היה ניתן לענות בצורה פשוטה שהבעש"ט
ב"אני" שלנו כקרדום לחפור בו. אנחנו רוצים לקיים מצוות בשמחה, בכוונה ובדבקות, אז לפני המצווה עלינו לומר 

אז לעצמנו שאנחנו מתאימים כדי להצליח בקיום המצווה, אך מצד שני אנחנו לא רוצים להיות בעלי גאווה חלילה, 
אחרי המצווה אנו שבים ומקטינים את עצמנו. אך לדעתי תשובה זו מעט מקטינה את העניין הזה. לבוא ולומר שאין 
תשובה אמתית לשאלה הזו, והשימוש ב"אני" הוא בסה"כ אמצעי בשביל להגיע לדברים מסוימים, ואני חושב שזה 

   צמצום של הרעיון הזה.

  בן מלך שעשוי מאבנים טובות

ות תשובה עמוקה יותר לשאלה הזו, אקרא מתוך המעשייה של רבי נחמן "מבן מלך שהיה מאבנים טובות". בשביל לענ
  לו בן, וכך מספר רבי נחמן: דהמעשה מספר על מלך שלא היו לו בנים. המלך פנה לצדיק חכם שיתפלל עליו שייוול

צריך שתביא כל המיני אבנים טובות, כי כל אמר לו החכם: תוכל לעשות מה שאצווה? אמר המלך: הן. אמר לו החכם: אני 
אבן טוב, יש לו סגולה אחרת...אמר המלך: אני אוציא חצי מלכותי כדי שיהיה לי בן. והלך והביא לו כל מיני האבנים 
טובות ולקחם החכם והדיקם [טחנם והפכם לאבקה]. ולקח כוס יין ונתנם לתוכו, ונתן חצי הכוס להמלך לשתות וחציה 

מר להם שיהיה להם בן שיהיה כולו מאבנים טובות, ויהיו בו כל הסגולות של כל האבנים טובות, והלך להמלכה. וא
למקומו. וילדה בן, ונעשה שמחה גדולה על המלך. והבן הנולד לא היה מאבנים טובות. כשהיה הבן בן ארבע שנים היה 

  נוסעים מלכים לראותו...יפה תואר מאוד וחכם גדול בכל החכמות, והיה יודע כל הלשונות, והיו 

הצדיק, אליו פנה המלך, הבטיח כי הבן שייוולד יהיה עשוי כולו מאבנים טובות, אך למרות הבטחתו, אין בן המלך היה 
  עשוי מאבנים טובות ממש, אם כי הוא היה מוצלח מאוד בכל התחומים. המעשה ממשיך:

היה הבן מלך כולו מאבנים טובות, ולא היה כן, והיה והצדיק הנ"ל היה מתפלל לה' יתברך באשר שהוא היה מבטיח שי
  טוען לה' יתברך: האם עשיתי זאת בשביל כבודי? לא עשיתי כי אם בשביל כבודך, ועכשיו לא נתקיים כמו שאמרתי.

אותו צדיק היה מתייסר לפני ה' על כך שלא התקיים מה שהוא הבטיח למלך, ואין בן המלך היה עשוי מאבנים טובות. 
  המעשה מסופר שבן המלך חלה בצרעת, ואותו צדיק בא והתפלל לרפואתו של בן המלך:בהמשך 



 

ובא הצדיק הנ"ל ואמר להם שהבן מלך יתרפא, ונתרפא, ונתייבש הצרעת ונפל ונקלף כל העור ממנו ונעשה מאבנים טובות 
ונראה שהבן מלך הוא כולו כולו, והיה לו כל הסגולות של כל האבנים טובות: היינו כי אחר שנקלף העור אז נתגלה 

  מאבנים טובות, כאשר אמר הצדיק הנ"ל.

ברור הדבר שכאשר רבי נחמן מדבר על בן מלך הוא למעשה מדבר על כלל ישאל, וכן על כל אחד מישראל. אני חושב 
דם, שרבי נחמן רוצה לתאר כאן במעשייה הזו שקיים בתוך האדם משהו סודי, פנימי. מעין קסם מסוים שקיים בתוך הא

  שקיים בתוכנו, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו בפרט, ובעם ישראל בכלל. יש איזשהו פלא של אבנים טובות שטמון בנו. 

בסוף המעשייה הסתבר שבן המלך אכן היה עשוי כולו מאבנים טובות, אך זה היה נסתר מעיני כל, ובאופן הגלוי היה 
ודאי שרבי נחמן מתאר כאן איזשהו מתח בין הפנים לחוץ. אך  נראה משהו אחר, כאילו הוא אינו עשוי מאבנים טובות.

לכאורה בשביל להדגיש את הסתירה שבין הפנים לחוץ, שהנסתר הוא אינו נראה במציאות, היה על רבי נחמן לתאר 
את בן המלך כבן טיפש ומכוער שאף אחד לא רצה להסתכל עליו כלפי חוץ, אך באמת מבפנים הוא היה עשוי מאבנים 

ת. אך רבי נחמן לא עושה זאת. הוא מתאר את בן המלך כיפה תואר, חכם גדול, מוצלח מאוד וכולם באים לראותו טובו
ומתפעלים ממנו. באופן הזה, הדיסוננס בין הפנים לחוץ מיטשטש לכאורה. רק הצדיק החכם יודע שכמה שבן המלך 

  ת.חכם ויפה, אין זו האמת המלאה, ובפנים הוא אכן עשוי מאבנים טובו

מה שרבי נחמן מתאר כאן הוא דבר נפלא! היינו חושבים שרק הדברים הרעים בעולם הם אלו שמסתירים את הפלא 
  .הפנימי, אך למעשה אף הדברים הטובים והמוצלחים, גם הם מסתירים את התוכן הפלאי האינסופי

  לפגוש את עצמי באמת

קיים הבדל מהותי בין האדם שלפני המצווה לבין האדם שאחרי  –ואולי כך ניתן להסביר את דברי הבעש"ט לעיל 
המצווה. כאשר יהודי עומד לפני המצווה ושואל את עצמו מי הוא, האם הוא יכול לקיים את המצווה, האם הוא מתאים 
 לה, אז הוא בעצם פוגש את עצמו בצורה בלתי אמצעית, הוא פוגש את עצמו מתוך עצמו, הוא נפגש עם העצמות שלו,

ובמצב הזה אני חושב שהוא למעשה פוגש את הפלא הפנימי שבו, את האבנים הטובות, הוא נפגש עם משהו אינסופי. 
אבל ברגע שהוא מקיים את המצווה, ברגע שהוא בא ומתפלל באמת בכוונה, ברגע שהוא סיים סדר בוקר מוצלח ולמד 

. הוא מסתכל על עצמו בתוך המצווה ורואה את נפלא, עכשיו הוא בא ומזהה את עצמו עם אותה המצווה שהוא קיים
עצמו כאחד שהתפלל בכוונה, או למד יפה. זה אמנם בהחלט משהו טוב, הרי סוף סוף הוא אכן קיים מצווה כמו שצריך, 
אך בסופו של דבר הוא מזהה את עצמו כעת עם משהו קונקרטי, עם משהו מוגדר, עם הופעה מסוימת של עצמו, ותמיד 

א גדול יותר מההופעות שלו. הוא אינו עוד מזהה את עצמו מתוך עצמו, אלא דרך אמצעי מסוים, דרך הדבר עצמו הו
איזה משהו שיתבטא פה בעולם. אחרי קיום המצווה, האדם כבר לא יכול להיפגש עם האינסופיות של הכרת עצמו 

הדבר לגאווה, ולכן הבעש"ט אומר שלפני המצווה. כעת, כשהמפגש עם עצמו מגיע מתוך עניין קונקרטי, מוגדר, נחשב 
  לנו להתרחק מזה.

הגאווה היא בעצם מצמצמת את האדם, היא מקטינה אותו, היא מצמידה אותו לעניין מסוים מאוד שהוא עשה. הגדולה 
האמתית, הגבהות הטובה היא לזהות את עצמך מתוך עצמך, לזהות את הְּפנים, לזהות את הפוטנציאל הטמון בך ולפגוש 

באמת, ללא גבולות. הפגישה העצמית האמתית הזאת היא הענווה, זה פלא גדול, זו יכולת לזהות את עצמך  את עצמך
באינסופיות ולהתקדם משם עוד ועוד. ברגע שאדם מזהה את עצמו עם משהו קונקרטי, גם אם הוא באמת דבר טוב, זו 

ו להופעה שלו, ולא לעצמות שלו. וזאת גאווה, כי הוא מגביל את עצמו בעניין הספציפי הזה, הוא הופך את עצמ
  הנפילה שמתאר הבעש"ט.

  עם כל הכבוד

מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהיה בעל התפילה הקבוע בתפילת "כל נדרי" בקהילה שלו. בשנה אחת בערב יום 
ז ממקומו. כל הקהל הכיפורים, עמד רבי לוי יצחק במקומו ולא זז. הגיע זמן תפילת "כל נדרי" אך רבי לוי יצחק לא ז

נשא עיניהם אל רבם, מחכה שהוא יעלה להתפלל, אך הוא איננו זז, רק עמד במקומו והרהר לעצמו. לפתע ניגש אליו 
אחד המתפללים ואמר לו: "כבוד הרב, עם כל הכבוד לרב, גם הרב צריך לשמור את ההלכה. אני מבקש שהרב יעלה 

: "אתה צודק", ועלה להתפלל. לאחר תפילת ערבית ניגש אותו יהודי להתפלל". הסתכל עליו רבי לוי יצחק ואמר לו
לרבי לוי יצחק בבכי מר וביקש סליחה ומחילה מהרב, שהרי פגע בכבודו והתחרט על מעשיו אלו הפזיזים. אמר לו רבי 

באותו  לוי יצחק לאותו יהודי, שטוב מאוד שהוא פעל כך, ומה שהוא אמר לו היה בדיוק מה שהרב היה צריך לשמוע
רגע. המשיך רבי לוי יצחק והסביר: "אני באתי לעלות ולהתפלל לפני העמוד, אך תפסה אותי גאווה. נזכרתי בכל מה 
שהתרחש היום, בערב יום כיפור, איך כל הציבור ניגש אלי לבקש ברכות וכפרה. ישר התמלאתי בגאווה, הרגשתי כמה 

לוי יצחק בן ׂשרה סאשה. אני מכיר את עצמי ויודע מי אני, אך כל אני גדול וחשוב, כשבתוכי אני יודע שאני בסך הכל 



 

המחשבות האלו הביאו לי גאווה אדירה. ולא ידעתי מה לעשות, כי בעל תפילה לא יכול להיות בעל גאווה. עד אשר 
ו ממני אתה הגעת ואמרת לי, שעם כל כבודי גם אני מחויב להלכה, וגם אני צריך לבוא ולהתפלל. המילים האלו הוריד

  את כל הגאווה, ויכולתי לגשת להתפלל כמו שצריך".

זה בדיוק העניין שדיברנו עליו. כל זמן שיהודי בא ומספר לעצמו את כל מה שהוא עשה, כמה הוא היה טוב ומוצלח, 
ך הוא מכניס את עצמו למשהו מוגדר וקונקרטי, וזו גאווה. אך ברגע שמישהו אומר לו שהוא מחויב, זו אמונה, ורק כ

אפשר לראות את הגדלות האמתית של האדם. זה מגיע מתוך מקום שמאמין בעצמך, מקום בו אפשר להיפגש עם 
האינסופיות שלך. ברגע שאדם מבין שהוא מחויב במשהו, כל הגאווה נמחקת. האדם פתאום יכול להעריך את עצמו 

  תוך מפגש של אינסופיות שקיימת בו.ולהאמין שהוא מסוגל להכל. לא מתוך גאווה, לא מתוך משהו מגדיר, אלא מ

  

  העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  ,מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית

  כות רוחניות, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדר

  הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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